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Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,

Wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu miesięcy – pandemia, wojna w Ukrainie, pogarszająca 

się sytuacja gospodarcza – sprawiły, że tysiące osób doświadczają poczucia braku życiowej

stabilizacji. Mnogość negatywnych bodźców i niepokojących doniesień każe nam z troską myśleć 

o jutrze.

 

W imieniu Fundacji Niezdiagnozowani chcemy podzielić się z Tobą garścią przemyśleń,

spostrzeżeń oraz inspiracji, dotyczących psychicznych i fizycznych skutków tego rodzaju kumulacji

zdarzeń i emocji. 

 

Każdy z nas pragnie w życiu zdrowego balansu. Nic więc dziwnego, że utrata poczucia

bezpieczeństwa wiąże się z ogromnym stresem. Choć lubimy niespodzianki (te przyjemne!), 

to podświadomie oczekujemy, by każdy dzień w naszym życiu miał w sobie coś stabilnego 

i powtarzalnego – daje nam to poczucie komfortu i wewnętrznego spokoju. 

 

W obecnych czasach zewsząd słyszymy: żyjmy z dnia na dzień. Nie wiemy, co będzie jutro.

Niepewność, stres i warunki cywilizacyjne przyczyniają się także do występowania coraz 

to bardziej złożonych chorób, w których psychika i ciało wzajemnie na siebie wpływają. 

 

W niniejszym e-booku zgromadziliśmy dla Ciebie przydatne, oparte o wiedzę psychologiczną 

i przełożone na naszą praktyczną rzeczywistość wskazówki. Im bardziej jesteśmy świadomi siebie 

i otoczenia, tym w większym stopniu odzyskujemy poczucie sprawczości, nawet jeśli dotykają 

nas skrajnie stresujące wydarzenia, jak np. choroba, rozłąka z rodziną lub utrata dóbr materialnych.

Dzięki przystępnie przedstawionej wiedzy mamy szansę zawalczyć dla siebie o szczęśliwsze jutro. 

 

Wbrew temu, co nam się wydaje, przeszłość nie definiuje tego, kim jesteśmy. 

To my decydujemy o swoich reakcjach na zmiany, o swojej postawie. O tym, czy dajemy sobie

nadzieję na wyzdrowienie, na pokonanie kryzysu, czy ją sobie odbieramy. Kierowani swoimi

dotychczasowymi wierzeniami, lękami 

i doświadczeniami każdego dnia nieświadomie podejmujemy wiele brzemiennych w skutki decyzji. 

 

Kryzys – mimo, że wywołuje negatywne odczucia – może okazać się czynnikiem motywującym 

i doprowadzić do wykształcenia w sobie odporności psychicznej, zbudowanej 

na fundamencie wewnętrznej siły. 

 

Każdemu z Czytelników, który przechodzi właśnie przez kryzys, życzymy, by w dłuższej

perspektywie okazał się on drzwiami do nowego, szczęśliwszego etapu – wspieranego siłą

własnej osobowości. 
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Czujesz, że nie udźwigniesz więcej? Powiedz to! 
 

Bywają sytuacje, w których czujesz, że życie zaczęło Cię przerastać i że więcej 
już nie udźwigniesz. Stresujące wydarzenia, choroba, wiele obowiązków, nawarstwiające 

się problemy rodzinne i zawodowe. 
 

Tak długo, jak się da robisz dobrą minę do złej gry, a emocje i trudne przeżycia pozostawiasz
stłumione, nie okazując ich na zewnątrz. Tworzysz wokół siebie iluzję siły, podczas 

gdy w rzeczywistości Twoje wnętrze rozsypuje się na kawałki. 
 

Stwierdzenie, że doszliśmy do kresu naszych możliwości, jest wielkim wyzwaniem. 
Dla wielu z nas przyznanie się do własnej słabości i poproszenie o pomoc jest niesłychanie

trudne do zaakceptowania.
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Uczucia są nieodzowną częścią naszego życia. Stanowią podstawę relacji międzyludzkich oraz
pomagają utrzymać zdrowie psychiczne i fizyczne. Emocja jest dla nas wewnętrzną informacją, która

naturalnie przychodzi i odchodzi, przekazując nam wiedzę o naszych potrzebach i granicach. 
 

Powodem tłumienia emocji może być cierpienie związane z długotrwałym stresem, 
np. wychowywanie się w rodzinie dysfunkcyjnej, jak również lęk czy wstyd przed ujawnieniem swych

uczuć. Bywa, że tłumienie emocji jest naszym wyuczonym mechanizmem obronnym bądź było nim 
w przeszłości, dzięki czemu udało nam się przetrwać trudny okres. 

 
Niektóre emocje zwykliśmy klasyfikować jako jednoznacznie negatywne. Takie uczucia, jak gniew, 

lęk czy smutek są niejednokrotnie postrzegane jako złe bądź w najlepszym razie bezużyteczne 
– po prostu lepiej ich nie odczuwać, bo niczego dobrego ze sobą nie niosą. 

 
Doświadczając traumy, często pozostajemy odcięci od swoich uczuć i doznań. Doświadczenia

życiowe niosą ze sobą emocje przyjemne (np. radość, życzliwość), ale także te mniej pożądane 
(np. poczucie winy, gniew). 

 
Zarówno przyjemne, jak i niekomfortowe uczucia są jednak ważne oraz użyteczne. Przede wszystkim

informują nas o znaczeniu sytuacji, zdarzeń i potrzeb, których doświadczamy.
 

Sposób wyrażania emocji za pośrednictwem naszej mimiki lub postawy komunikuje je otoczeniu, 
co może być np. informacją zwrotną, dotyczącą przekroczenia naszych granic. 

 
Tłumimy emocje, aby poradzić sobie ze stresem lub by tym sposobem uniknąć konfliktów. Taki nawyk

może mieć swój początek już w dzieciństwie, gdy dziecko zaczyna otwarcie okazywać swoją złość, 
a ta jest tłumiona przez otoczenie. 

 
Innym powodem takiego zaniechania może być brak wiedzy bądź umiejętności wyrażania emocji, 

a nawet mówienia o nich. 
 

Nawarstwiające się problemy skutkują postępującym spadkiem sił fizycznych, emocjonalnych, 
a także psychicznych. Mimo to najczęściej usiłujemy przekonywać otoczenie, że wciąż mamy 

nad wszystkim kontrolę, co paradoksalnie odcina nas od możliwości uzyskania pomocy z zewnątrz. 
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Zwrócenie się z prośbą o pomoc jest trudne, gdyż przede wszystkim wymaga 
od nas uświadomienia sobie przeżywanego kryzysu i związanych z nim emocji, trudności i potrzeb. 

 
Wzbranianie się przed prośbą o pomoc może być wynikiem niskiej samooceny lub przejawem lęku

przed odrzuceniem. Swoją rolę odgrywają również wcześniejsze doświadczenia związane 
z odmową w podobnej sytuacji, a także przekonanie, że to inni powinni pierwsi wyjść z inicjatywą 

i taką pomoc zaoferować (co w jakimś stopniu jest przerzucaniem na innych odpowiedzialności 
za swoje problemy). 

 
Zwracanie się z prośbą o pomoc jest umiejętnością, którą można rozwijać. Jak w takim razie
przestać tłumić w sobie emocje i nauczyć się prosić o wsparcie? Przede wszystkim należy oswoić 

w sobie przekonanie, że przyjęcie pomocy jest wyrazem troski o siebie i swoje potrzeby, przejawem
odpowiedzialności i odwagi. Daj sobie do niej prawo i pozwól sobie pomóc. 

 
Kiedy już zdecydujemy się na ten ważny krok, poszukajmy osoby, którą darzymy zaufaniem.

Pamiętajmy, aby komunikowanie potrzeby pomocy było zrozumiałe. Nie oczekujmy, że druga osoba
sama domyśli się, o co nam chodzi. 

 
Należy być świadomym, że osoba, którą poprosimy o pomoc, ma również prawo odmówić. 
Nie odbierajmy jednak takiej sytuacji jako odrzucenia. Powodem odmowy może być także

 to, że osoba, do której się zwróciliśmy, sama nie jest przekonana o swoich kompetencjach i sile
psychicznej, wystarczającej do poradzenia sobie z taką sytuacją. 

 
Sieć wsparcia, którą stworzymy z innymi ludźmi: członkami rodziny, przyjaciółmi 

i znajomymi będzie pomostem prowadzącym nas do zdrowia psychicznego, zminimalizuje
osamotnienie, zapewni oparcie społeczne, poczucie wspólnoty oraz bliskości z drugim człowiekiem. 

 
Jeśli nie mamy wokół siebie takiej osoby, a mamy poczucie, że sytuacja nas definitywnie przerosła,

warto skorzystać z pomocy specjalistycznej i zwrócić się do psychologa, psychoterapeuty bądź
psychiatry.
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Nie tylko depresja

Czasem odczuwasz pogorszenie zdrowia fizycznego. Czujesz, jak Twoje ciało osłabło, doskwiera 
Ci ból niewiadomego pochodzenia. Być może jest to odpowiedź Twojego organizmu 

na przewlekły stres. 

Kiedy doświadczamy sytuacji zagrażającej zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu, przyjmujemy
postawę obronną. W obliczu zagrożenia organizm uruchamia swoje mechanizmy obronne: reakcje

autonomicznego układu nerwowego, czyli reakcje walki/ucieczki lub stan zamrożenia, które mają
 na celu uchronienie nas przed niebezpieczeństwem. 

Doświadczenie sytuacji stresowej pozostawia ślad nie tylko w naszej psychice, ale także zapisuje
się w naszym ciele. Kiedy stres kumuluje się w organizmie, oddziałuje na układ odpornościowy,

krążenia, pokarmowy czy hormonalny. Z czasem może objawić się chorobą. 

Jeśli żyjemy w stanie ciągłego zagrożenia i niepokoju, może to doprowadzić do pojawienia się
objawów somatycznych. Nasze ciało wysyła wtedy sygnał SOS w postaci bólu i napięcia, którego

możemy nawet nie skojarzyć z doświadczanym stresem.
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Czasem zapominamy o wzajemnym wpływie ciała i psychiki. Stresujące doświadczenia niosą 
ze sobą trudne dla nas emocje, takie jak poczucie krzywdy, żalu czy strachu. Chcąc uchronić się przed

przeżywaniem takich emocji, spychamy je do nieświadomości i zamykamy sobie do nich dostęp.
Doprowadza to często do występowania różnych chorób, będących skutkiem niewypowiedzianych 

i nieprzeżytych, „ulokowanych w ciele” emocji. 
 

W odpowiedzi na stres organizm uruchamia szereg procesów fizjologicznych. Nasila się wydzielanie
hormonów (kortyzolu z nadnerczy, co z kolei wzmaga uwalnianie do krwi adrenaliny

 i noradrenaliny), które na krótko poprawiają wydajność organizmu. Serce bije szybciej, ciśnienie krwi
podnosi się, a nasz oddech przyspiesza, dzięki czemu do komórek trafia więcej tlenu. 

 
Taka reakcja ma na celu pomóc nam przetrwać, jednak podczas przedłużającego się stresu ciało zbyt

długo pozostaje w trybie podwyższonej gotowości, a poziom hormonów stresu nie powraca 
do normalnego stanu i ciągle jest podwyższony. Stan pobudzenia zostaje rozregulowany. 

 
Tego typu zależność prowadzi do obniżenia odporności organizmu. Wzrasta ciśnienie krwi, 

a mięśnie pozostają w napięciu, co zwiększa ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej, zawału serca,
zaburzeń miesiączkowania i potencji. Pod wpływem adrenaliny w żołądku wydzielają 

się w nadmiarze kwasy trawienne, które podrażniają śluzówkę, prowadząc do zgagi i bólu brzucha. 
 

Przewlekły stres może być wyzwalaczem rozmaitych schorzeń, ale również przyczyniać 
się do zaostrzenia objawów chorób z autoagresji, np. Hashimoto, Gravesa-Basedowa,

reumatoidalnego zapalenia stawów, cukrzycy czy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. 
 

Wpływ na to, jak poradzimy sobie w obliczu silnie stresującego wydarzenia zależy 
od wcześniejszych przeżyć, ogólnej skuteczności radzenia sobie z trudnościami, uwarunkowań

biologicznych, czasu ekspozycji na czynnik stresujący, posiadanych zasobów, uzyskanego wsparcia oraz
dolegliwości towarzyszących. 

 
Dlatego tak ważne jest dbanie o komfort – nie tylko fizyczny, ale również psychiczny. Pamiętajmy 

o chwili dla siebie i treningu uważności, aby móc usłyszeć własne emocje. Czasami nasze wnętrze jest 
tak zagłuszone codzienną gonitwą, że ciało próbuje nam przypomnieć o własnych potrzebach, np. takich

jak odpoczynek. Relaks, wyciszenie się, pobycie z samym sobą przynosi spokój i daje przestrzeń 
do poszukiwania rozwiązań. 
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Powrót do codzienności po chorobie
 

Choroba niesie ze sobą wiele zmian w naszym życiu – dotyka zarówno sfery fizycznej, 
jak i emocjonalnej oraz społecznej. 

 
To, jak ją odbieramy i jakie nadajemy jej znaczenia, w oczywisty sposób wpływa na nasze

funkcjonowanie. Zatrzymuje nas w pewnym momencie naszego życia, podczas gdy wszystko dookoła
trwa dalej. Inni jak zawsze chodzą do szkoły, pracują, rozwijają się, wychodzą na spacer, być może

nawet nie zastanawiając się nad tym, jakim przywilejem jest móc robić te wszystkie rzeczy. 
My zaś w jednej chwili zostajemy wykluczeni z naszego życia społecznego, rodzinnego

 i zawodowego. 
 

Choroba zmusza nas do pozostania w domu bądź szpitalu przez dłuższy czas. W takiej sytuacji
możemy znaleźć się przez kilka tygodni, czasem miesięcy, a niekiedy nawet lat. Tworzy 

to  w naszym życiu lukę. Dla nas czas się zatrzymał, jednak podczas naszej niedyspozycji życie toczy 
się dalej i następuje wiele zmian. 

 
Powrót do codzienności po wyrwaniu z dotychczasowej, dobrze nam znanej rzeczywistości nie jest

wcale taki prosty. Wracamy inni. To, czego doświadczyliśmy tworzy bagaż emocjonalny i zmienia nasze
spojrzenie na otaczający świat. Pojawia się tęsknota, poczucie żalu za utraconym czasem 

i możliwościami, których nie dane nam było wykorzystać.
 

Niekiedy choroba prowadzi do niepełnosprawności, co uniemożliwia wykonywanie niektórych
czynności. Opieka, jaką roztaczają nad nami inne osoby powoduje, że czujemy się od nich zależni,

 co wywołuje w nas poczucie wstydu i beznadziejności. Wykonywana dotychczas praca nie jest
 już dla nas osiągalna. To bardzo bolesny wymiar naszej nowej codzienności. 

 
„Kim teraz jestem, skoro tak wielu rzeczy nie mogę? To, co sprawiało radość, odeszło. Szybko

 się męczę, mam problemy z mówieniem, nauką, koncentracją, wyglądam inaczej niż przed chorobą”. 
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Czujemy się zagubieni nie wiedząc, w którą stronę iść. Odbieramy siebie jako gorszych 
od innych, zapominając o swojej wartości. 

 
Życie stawia przed nami kolejne wyzwanie, jakim jest odnalezienie w nowej rzeczywistości siebie,

swojej wewnętrznej siły i umiejętności, które tkwią w każdym z nas. Może czasem złościsz 
się na siebie i swój organizm, który już nie daje rady robić tylu rzeczy w takim tempie, jak dawniej.

Odczuwasz ból ciała, który odbiera ochotę do działania i radość z dnia. 
 

Twój wewnętrzny krytyk powtarza, że masz teraz mniejszą wartość lub do niczego się nie nadajesz? 
A może zamiast cieszyć się z powrotu tak naprawdę odczuwasz wewnętrzną pustkę i nie możesz 

w tym wszystkim odnaleźć siebie? 
 

Ciężka choroba, choć jest doświadczeniem przepełnionym bólem i zabierającym tak wiele, może jednak
coś nam dać: pomóc przewartościować życie, zmienić priorytety, odnaleźć sens w pomocy innym,

zrozumieć cierpienie drugiego człowieka, otworzyć nowe drzwi.
 

Co zatem możemy w takiej sytuacji zrobić dla siebie? Z pewnością posłuchać innych, ale warto 
też podzielić się z nimi swoją historią.

 
Wsparcie. Spotkaj się z ludźmi, którzy tak jak Ty zmagają się z powrotem do funkcjonowania 

po chorobie. Wymień się z nimi doświadczeniami, obawami, a także pomysłami na odnalezienie siebie
w nowej sytuacji.

 
Edukacja. Znajomość faktów na temat leczenia i innych zagadnień związanych z chorobą pozwala

utrzymać poczucie kontroli nad własnym życiem i lepiej rozumieć swoje ciało. Czytaj, pytaj, dowiedz się
jak najwięcej.

 
Relacje z bliskimi. Nie zamykaj się na innych, pozwól być blisko tym, którym na Tobie zależy.

 Nie wstydź się poprosić o wsparcie. Przyjmij pomoc i stawiaj kolejne kroki, mając u boku życzliwą
osobę.

 
Nadzieja. Nie rezygnuj z niej. Nadzieja jest czasem jedynym oparciem, które pozwala 

na odnalezienie znaczenia doświadczeń, które stają się Twoim udziałem. Mając nadzieję 
na przyszłość, skuteczniej zadbasz o swoją teraźniejszość.
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Resilience, sprężystość, odporność psychiczna
 

 
Zapewne nieraz spotkałeś się w swoim życiu z trudną i stresującą sytuacją. Być może jednak 
nie zastanawiałeś się wtedy nad tym, jak dane wydarzenie – pozornie przytłaczające – może

uczynić Cię silniejszym. A już tym bardziej nie przeszło Ci przez głowę, że możesz posiadać cechę
osobowości, dzięki której to Ty, a nie jakiekolwiek sytuacje – nawet te skrajnie stresowe – decydują

o Twojej sile i dalszych losach. Ta cecha to nic innego, jak tzw. odporność psychiczna. 
 

Odporność psychiczna odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z trudnościami,
niesprzyjającymi warunkami, stresem czy traumą. Zagadnienie to intrygowało wielu

naukowców, którzy zapisali się na kartach psychologii. Peter Clough i Doug Strycharczyk w swojej
książce "Odporność psychiczna. Strategie i narzędzia rozwoju" definiują odporność psychiczną

jako „cechę osobowości, determinującą w znacznym stopniu sposób, 
w jaki ludzie reagują na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności” 

(Clough, Strycharczyk, 2012). 
 

Pojęcie resilience to szeroko rozumiany potencjał odporności na stres. Warto uwierzyć, 
że możesz mieć w sobie tę wyjątkową cechę, która pomaga iść przez życie z większą siłą i wiarą 
w lepsze jutro – zarówno w chorobie, jak i w konfrontacji z innymi stresującymi wydarzeniami.

Jednak warto zwrócić uwagę na to, że każdy człowiek posiada własną odporność psychiczną, która
zmienia się pod wpływem wcześniejszych doświadczeń życiowych. 

 
Na szeroko pojmowaną odporność psychiczną wpływają również indywidualne cechy osobowości 

(np. samoocena), a także wspierające relacje z innymi ludźmi oraz czynniki ekonomiczne.
Odporność psychiczna jest zjawiskiem złożonym i może przejawiać się w różnoraki sposób,
zależny między innymi od indywidualnej elastyczności, pozwalającej interpretować nowe

wydarzenie jako niemożliwą do pokonania przeszkodę lub tylko kolejne wyzwanie. 
 

Na wiele zdarzeń nie mamy wpływu, możemy jednak wzmocnić naszą odporność psychiczną, 
aby lepiej sobie radzić w trudnych sytuacjach. Poprzez budowanie rezyliencji przeciwdziałamy

problemom natury somatycznej. Mniejszy stres wpływa na zmniejszenie podatności na choroby.
Zwiększa poczucie własnej wartości, ciekawość życia, sprzyja bardziej produktywnej pracy 
i sprawia, że możemy poczuć się szczęśliwi. Funkcjonujemy na wysokim poziomie, zwłaszcza 

w tych trudniejszych momentach naszego życia. 
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Nad czym możesz popracować, by rozwinąć w sobie zdolność do wychodzenia z trudnych
sytuacji silniejszym? Wspomniany Peter Clough wyróżnił cztery elementy odporności psychicznej,

które dają wskazówki, jak zachować wiarę w siebie i wpływać na sytuację kryzysową.
 

Uwierz w to, że masz wpływ na swoje życie. Uświadom sobie, że to nie emocje powinny zarządzać
Tobą, ale to Ty możesz zarządzać nimi. 

 
Pomyśl sobie, że każde doświadczenie – nawet to niewyobrażalnie ciężkie – to szansa 
na odkrycie swojej wewnętrznej siły, której być może nigdy byś sobie nie uświadomił. 

Nie bez powodu biografie wielu niezwykłych osób pokazują, że przełom ku lepszemu życiu rozpoczął
się u nich od najgłębszego kryzysu – dna, od którego mogli się już tylko odbić do góry. 

 
Skrajnie stresujące wydarzenia zewnętrzne: wojna, przemoc w relacji, przewlekła choroba wywołują

poczucie bezradności i zwątpienia we własną sprawczość. Mimo to uwierz w siebie 
i w to, że siła Twojej osobowości jest niezależna od warunków zewnętrznych. 

 
Zaangażuj się w działania i projekty zorientowane na konkretny, bliski Ci cel – nawet, jeśli to tylko

drobne działania w formie wolontariatu. Każda tego typu aktywność pozwala 
Ci skoncentrować się na tym, co MOŻESZ zmienić – a to już bardzo dużo. To, na czym skupiamy

myśli i energię, ma decydujący wpływ na wiele elementów naszej rzeczywistości. Powiedz
 „nie” bierności, ponieważ wzmacnia ona złudzenie, że jesteś bezradny wobec tego, 

co na zewnątrz. Nie jest to prawdą. To tylko iluzja wykreowana przez strach, a czasem dodatkowo
przez wymówki i niechęć do podjęcia wysiłku.

 
Powyższe wskazówki to jednak nie wszystko. W obliczu traumatyzującego doświadczenia,

 jak choroba czy wojna, powracają myśli: „Chciałbym wrócić do momentu sprzed choroby”,
„Chciałbym przenieść się w czasie i zostać w przeszłości, w której nie ma wojny”. 

 
Lekiem na takie stany jest uważność. Nie jesteś swoim umysłem. Jesteś kimś więcej niż Twój umysł,
który nieustannie analizuje to, co się zdarzyło i na podstawie dotychczasowych przeżyć tworzy kolejne

scenariusze przyszłości. Problem jest taki, że gdy tkwisz w swojej głowie i masz mały kontakt 
z tym, co wokół, to nigdy nie ma Cię TU i TERAZ. 

 
Kiedy nauczysz się patrzeć na swoje myśli i przeżycia jak obserwator, staniesz się nie tylko bardziej

świadomy swoich emocji, ale i zdolny do ich jasnego komunikowania otoczeniu. Być może odkryjesz, że
jesteś szczęśliwszy, bo nie jesteś ani swoim przytłaczającym stanem, ani trudnym odczuciem.

Akceptujesz to, co trudne, ale jako obserwator swoich przeżyć i jednocześnie ich skuteczny szef
szukasz najlepszego rozwiązania dla siebie 

i bliskich. 
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DBAJ O SIEBIE KAŻDEGO DNIA
 

Dbaj o swoje zdrowie każdego dnia i uczyń to priorytetem. To inwestycja, której kilkukrotnego
zwrotu możesz być absolutnie pewien. Zadbane, sprawne ciało wzmacnia poczucie wartości 

i wewnętrznej siły, jest także inspirujące dla innych osób wokół Ciebie. Zdrowe odżywianie, higiena
pracy i snu, regularna aktywność fizyczna również wpływają dodatnio 

na wzmocnienie naszej odporności. 
 

Nie zapominajmy, że człowiek jest istotą społeczną – kolejna cegiełka do fundamentu naszego
zdrowia psychicznego to sieć wsparcia. Postaw na relacje z ludźmi, którzy Cię inspirują, a jeśli

 nie masz teraz wokół siebie takich osób, spróbuj znaleźć je w środowiskach bliskich Twoim
zainteresowaniom. Badania potwierdzają, że upodabniamy się do osób z najbliższego otoczenia, dlatego

ogromnie ważnym jest świadome decydowanie o znajomych, z którymi najczęściej spędzamy czas. 
To klucz do pozytywnego nastawienia, własnego rozwoju i motywacji. 

 
Warto także znaleźć dla siebie technikę odreagowywania stresu, aby w chwili dużego napięcia

móc je rozluźnić. Może to być chwila z książką, spacer, jazda na rowerze lub inna aktywność. Chodzi 
o zrobienie dla siebie czegoś, co będzie jak bezpieczna przystań, do której można wrócić w trudnym

czasie. 
 

Ostatni czas pandemii i wojny w Ukrainie wystawił naszą odporność psychiczną na próbę. Praca zdalna
bądź jej utrata, problemy zdrowotne, wymuszony dramatycznymi okolicznościami, wyjazd do innego

kraju, a także wyzwanie udzielania pomocy to przykładowe sytuacje, z którymi jako społeczeństwo
musieliśmy i w dalszym ciągu musimy sobie radzić. U wielu osób wywoływały one jednoznacznie

negatywne emocje, odbijając się na zdrowiu. 
 

Sposoby na budowanie naszej odporności psychicznej to przyjrzenie się swoim emocjom i nauka
 ich wyrażania. Bycie uważnym na to, co się dzieje, co odczuwa; bycie świadomym, czego

doświadczamy oraz wyciąganie wniosków ze swoich doświadczeń. Dostrzeganie własnych
osiągnięć oraz docenianie nawet najmniejszych sukcesów.
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Jak zadbać o higienę psychiczną?
 

 Odpoczynek. Pamiętaj o codziennej chwili relaksu, co pozwoli Ci zregenerować siły fizyczne oraz
psychiczne. 

 
 Sen. Zadbaj o odpowiednią ilość snu, jego higienę (właściwie dobrany materac, oświetlenie 

i temperatura w sypialni) oraz wyciszenie się przed zaśnięciem.
 

 Jedzenie. Zdrowo się odżywiaj i pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu. 
 

 Aktywność fizyczna. Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej. Może to być spacer, bieganie, jazda
na rowerze czy taniec. Wybierz to, co lubisz. 

 
 Relaksacja. Rozwijaj umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz redukcji napięcia, np. poprzez

techniki relaksacyjne, medytację czy rozciąganie.
 

 Emocje. Ucz się rozpoznawania oraz wyrażania emocji, a także jasnego komunikowania swoich
potrzeb. Daj sobie przestrzeń do ich odczuwania i odpuszczania.

 
 Rozwój osobisty. Buduj świadomość swych mocnych stron i staraj się rozwijać nowe umiejętności. 

 
 Asertywność. Pomaga nam w wyrażaniu własnego zdania, uczuć oraz stawianiu granic 

z zachowaniem szacunku do siebie i innych.
 

 Relacje społeczne. Pielęgnuj kontakty z ważnymi dla Ciebie ludźmi.

12



Dbanie o własne granice – dlaczego to ważne?
 

Każdy z nas posiada kilka rodzajów granic: fizyczne, emocjonalne oraz intelektualne. 
To właśnie one są ogromnie istotne w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Gdy przez

długi czas nie szanujesz granic i nie rozpoznajesz, w którym momencie relacja, wydarzenie czy sytuacja
życiowa wprowadza Cię w silny dyskomfort, to z dużym prawdopodobieństwem organizm

 sam Ci o tym przypomni. 
 

Brak zwracania uwagi na to, czy coś jest dla Ciebie w porządku, czy też wprawia Cię w nadmierne
zakłopotanie, strach lub w poczucie postępowania wbrew sobie, naraża Cię na zbyt częste napięcie

 i chroniczny stres, który osłabia układ odpornościowy. 
 

W otoczeniu obserwuje się często dwie skrajne postawy. Pierwsza strategia to izolacja, mylnie
interpretowana jako ochrona swoich granic. Druga postawa polega na zaakceptowaniu stanu, 

w którym zewnętrzne bodźce swobodnie wpływają na emocje i przekonania. 
 

Żadna z tych postaw nie jest zdrowa. Człowiek jest istotą społeczną i jak pokazuje wiele historii, 
o wiele łatwiej przejść kryzysowe chwile w grupie osób, które rozumieją i przeżywają to, co Ty. 

 
Jednocześnie to Ty jesteś osobą, która decyduje, co realnie wpływa na jej przekonania i myśli, 

a co nie. Warto, byś regularnie przypominał sobie, że to nie wydarzenia ani inni ludzie 
są kluczowym czynnikiem decydującym o Twoim nastroju i myślach. 

 
Jedyną osobą, która rzeczywiście ma na nie największy wpływ, jesteś Ty sam. 

 
Niezależnie od tego, jaka sytuacja może wywoływać u Ciebie poczucie przeciążenia i zagrażać Twojemu

zdrowiu, odpowiedz sobie na pytanie: co mogę zrobić, by w danej sytuacji zmniejszyć poczucie
przytłoczenia, stresu i dyskomfortu? 

 
Jeśli obawiasz się, że zaznaczenie Twoich granic może kogoś urazić, pamiętaj, że asertywność 
i komunikacja to klucze do szczęśliwych relacji. Jeśli boisz się utraty kogoś bliskiego i wybierasz
bezpieczne milczenie, zastanów się, czy w ogólnym rozrachunku nie ponosisz większych kosztów 

– zarówno emocjonalnych, jak i zdrowotnych. 
 

Pomagając wielu osobom, stykamy się często z usprawiedliwianiem braku asertywności lękiem przed
samotnością. 
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W tym miejscu należy całkowicie odwrócić perspektywę. Lęk to najgorszy doradca. Obojętnie, 
czy u jego podstaw leży obawa przed odrzuceniem, utratą czy wstydem. Jeśli analizowanie siebie 

nie leży w Twojej naturze, wystarczy, że uwierzysz, że szacunek do siebie to podstawa wszystkiego 
w Twoim życiu. 

 
Dlaczego tak powinno być? Gdy szanujesz siebie, szanujesz też innych. Im mocniej rozpoznajesz swoje

punkty graniczne i to, gdzie po Twojej stronie kończy się akceptacja, a zaczyna opór, tym bogatsze 
i bardziej wartościowe relacje pojawią się w każdej sferze Twojego życia. 

 
Bycie autentycznym wymaga odwagi. Bycie autentycznym wymaga samozaparcia. Jednocześnie

szczerość w relacji sam na sam ze sobą i pokonanie oporów w nauce tej szczerości procentuje
kilkukrotnie. 

 
Wykonaj pierwszy krok już dziś. Pobądź sam na sam ze sobą – bez muzyki, telewizji, bez bodźców. 

 
Nie bój się ciszy. To właśnie w ciszy najmocniej słyszymy szepty najgłębszej części naszego 

„Ja”, ale by je usłyszeć, trzeba umieć słuchać. 
 

Z trudnymi emocjami też warto umieć pobyć. Ale nie po to, by skupiać się na smutku lub rezygnacji.
Wręcz przeciwnie – po to, by jeszcze lepiej poznać siebie i nauczyć się odróżniać 

to, co jest z nami zgodne, a co całkowicie odbiera nam siły i energię. 
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